
Medela DCS  
Engångssystem för uppsamling av vätska 

SÄKERHET PÅ ETT ENKELT SÄTT

Trygghet ... 

–  Säker och hygienisk uppsamling och kassering av vätskor

– Tystgående < 50 dB (A)

–  Enkel hantering med en hand

 

...genom en smart utformning 

–  Inbyggt högflödesfilter som skyddar mot bakterier och 

överströmning

–  Påsar med dubbla lager med mycket starkt läckageskydd

–  Automatisk vakuumkoppling – ingen extra slang behövs 

Precious life – Progressive care



Referenser

1 Prestandainformation på fil finns hos Medela AG
2  Beror på lokala bestämmelser för avfallshantering

Låga bullernivåer minskar störningsmomenten i operationssalen avsevärt
–  Med en ljudnivå på 50 dB (A) på en meters avstånd är Medelas påsar upp

till fyra gånger tystare än jämförbara modeller 1.

Enkel och smidig hantering med en hand
–  Vakuum tillförs direkt genom locken som som enkelt fästs på behållaren

och som passar perfekt.
–  De stora handtagen på påsarna, V-formade behållare och behållarens

låshake gör dem enkla att hantera med en hand.
–  Tack vare den automatiska vakuumkopplingen via behållaren behöver

man inte ansluta en extra slang varje gång.

Säker utformning 
–  Slutet system med högflödesfilter som skyddar mot bakterier

( 99,999 % filtrering 1 ) och överströmning, förfilter för rök och en backventil.
–  Dubbel motståndskraftig 1 PA/PE-plast ger optimalt skydd.
–  Modeller med förtjockningsmedel finns som tillval för att minska risken för

spill och sänka avfallskostnaderna 2.

Medicinsk sugteknik för  

vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela- 
representant för mer information.

Lokal kontakt

Direkt överblick över viktiga funktioner

SÄKERHET PÅ ETT ENKELT SÄTT

Medela engångssystem för vätskeuppsamling underlättar säker uppsamling  
och kassering av vätska som sugits upp. 
Alla påsar har flera säkerhetsfunktioner, ett filter för överströmning och bakterie-
skydd, ett förfilter för rök och en backventil som förhindrar återströmning.  
Det hårda locket sluter tätt och innebär att enheten kan användas med låg  
ljudnivå. Eftersom vakuumet är automatiskt kopplat till påsen via behållaren  
behöver ingen extra vakuumslang anslutas i samband med varje påsbyte. 

Omslagsventil eller seriekoppling gör det möjligt att hantera stora volymer.  
Påsarna är tillverkade av giftfritt material och kan kasseras genom förbränning 
på ett miljövänligt sätt.

Komplett sortiment av kompatibla tillbehör 
Medela har ett komplett sortiment av kompatibla till-
behör som återanvändbara behållare, vakuumslangar, 
filter, provbehållare, patientslangar och karusellstativ. 

FÖRSIKTIGHET: U.S. Enligt federala lagar i USA får apparaten endast säljas av eller på uppdrag av medicinsk personal.
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


